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Jerusalem Summit – een bijzondere bijeenkomst van leiders uit  
de Messiaans‐Joodse beweging en de christelijke kerken 

TJCTJC--II CII COMMUNIQUÉOMMUNIQUÉ   

  Verder in deze aflevering:  

Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid 

Mijn weg naar TJC‐II 

In oktober 2023 zal D.V. in Jeruzalem een bijzondere vergadering van Messiasbelijdende Joodse en christelij‐
ke leiders plaatsvinden. Het ILC (International Leaderschip Council) van TJC‐II is de samenroeper van deze bij‐
eenkomst. We hopen en bidden dat TJC‐II – als profetische beweging van gebed, berouw en verzoening – 
daarmee het hele Lichaam van Christus mag dienen.  
  
Doel van deze bijeenkomst 
TJC‐II is een netwerk‐beweging en bestaat uit leiders en individuele gelovigen vanuit zowel confessionele als niet‐confessionele  
kerken én vanuit de verschillende varianten van de Messiaans‐Joodse beweging in Israël en de diaspora. De betrokkenen verlangen  
verzoening en genezing te zien plaatsvinden met betrekking tot de eerste breuk in het Lichaam van Christus, namelijk die tussen 
Joodse en niet‐Joodse volgelingen van Messias Jezus. Deze breuk vond plaats ver vóór het schisma tussen Oost en West in 1054 en 
vóór de breuk binnen het Westerse christendom tussen rooms‐katholieken en protestanten tijdens de Reformatie. De verzoening en 
heling van deze breuk is onderdeel van Gods verlangen en werken gericht op eenheid, ook met het oog op de wederkomst van Jezus. 
TJC‐II verlangt ernaar dat dit proces van eenwording en heling zal uitmonden in een "Tweede Vergadering van Jeruzalem" (vgl. Han‐
delingen 15). 
  

Bijbelse en theologische basis 
TJC‐II verlangt uitdrukking te geven aan Jezus’ gebed voor eenheid (Johannes 17 ) en een belichaming te zijn van Paulus’ visioen van 
"de ene nieuwe mens" (Efeziërs 2:15‐16) en "de olijfboom" (Romeinen 11:17‐24). TJC‐II wil dienstbaar zijn aan de verbinding van de 
volkeren mét Israël, zoals ook verwoord door Israëls profeten (bijv. Jesaja 19:23‐25) en verlangt ernaar daarmee onderdeel te mogen 
zijn van de toekomstige vervulling van het Joodse Loofhuttenfeest (Soekot), zoals Zacharia 14:16‐18 dat toont.  
  

Waarom is deze bijeenkomst belangrijk? 
De TJC‐II Jerusalem Summit volgend jaar oktober is belangrijk omdat daar allerlei christelijke leiders ‐ uit een breed spectrum van 
historische en vrije kerken ‐ zullen samenkomen met leiders vanuit de eveneens diverse Messiaans‐Joodse beweging. Deze tijd sa‐
men zal worden gewijd aan gebed, het delen van visies, het opbouwen van relaties en het omarmen van het moeilijke genezingspro‐
ces van de oudste wond in het Lichaam van Christus, evenals aan het samen onderkennen van de aard en het proces van een 
"Tweede Vergadering van Jeruzalem". 
  

Waar hoopt TJC‐II op? 
TJC‐II wil eraan bijdragen dat de verschillende denominaties en stromingen binnen de christelijke kerk in hun belijden en onderwijs 
de blijvende verkiezing van Israël erkennen en respecteren. En dat – daarmee verbonden – Messiasbelijdende Joden bemoedigd wor‐
den om zich te identificeren als Joden en als zodanig te leven. De Messiaans‐Joodse beweging vertegenwoordigt de eerste oogst van 
Israël en het Joodse deel van het Lichaam van de Messias. Wij hopen dat de Jerusalem Summit een oproep zal vormen en kunnen 
doen aan de leidinggevenden van zowel historische als vrije kerken, om – voor zover nog nodig – in hun officiële belijden een plechti‐
ge verklaring op te nemen omtrent afwijzing van de vervangingsleer. Het Koninkrijk van God is gericht op zowel de volkeren als Israël 
en omvat ook de Messiaans‐Joodse gemeenschap. Joden die tot geloof in Jezus komen, mogen zich blijven identificeren en leven als 
Jood, behorend bij het volk Israël. De bijeenkomst in Jeruzalem heeft alles te maken met de vervulling van Gods woorden aan Abra‐
ham: "in u zullen alle volken gezegend worden". We verlangen ernaar dat het resultaat van deze bijeenkomst een voorafschaduwing 
zal zijn van een toekomstige vergadering van het Lichaam van Christus in Jeruzalem. Mogelijk op eenzelfde manier bijeengeroepen 
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Jerusalem Summit (vervolg van pagina 1) 

als de eerste oecumenische concilies van Nicea, Efeze en Chalcedon, met één belangrijk verschil: de aanwezigheid van het Joodse 
deel van het Lichaam van de Messias. 

Waarom op dit moment?  
TJC‐II maakt er geen aanspraak op een bevoegdheid te hebben om een dergelijke vergadering in de toekomst bijeen te roepen. 
Integendeel, we zien onszelf als een profetische beweging van gebed, bekering en verzoening. In deze hoedanigheid nodigen wij 
Messiasbelijdende Joodse en christelijke leiders uit om samen op zoek te gaan naar de leiding van de Heilige Geest met het oog op 
een goddelijke strategie, een weg om deze eenheid tussen Jood en niet‐Jood te realiseren in het Ene Lichaam van de Messias. Het 
verlangen achter het bijeenroepen van deze Jerusalem Summit heeft te maken met de overtuiging dat de tijd daarvoor rijp is. TJC‐
II heeft de afgelopen 25 jaar veel geïnvesteerd in gebed, bezoeken aan kerkelijke leiders, nationale en internationale conferenties 
om de visie te delen en om voorbereid te zijn op de eerste vruchten van deze visie in Europa, Noord‐Amerika, Zuid‐Amerika, Au‐
stralië, Azië, Afrika en Israël. De basisvisie van TJC‐II heeft de steun gekregen van veel belangrijke leiders, zowel in de wereldkerk 
als ook binnen de Messiaans‐Joodse beweging, zowel in Israël als in de diaspora.   

Voor wie is de TJC‐II Jerusalem Summit bedoeld?  
Uitgenodigd worden geestelijke leiders die invloed hebben getoond op regionaal, nationaal of mondiaal niveau. Zij vertegenwoor‐
digen een breed spectrum van zowel de christelijke kerken als de Messiaans‐Joodse beweging. Het gaat om leiders die met een 
oprecht hart verlangen om de verzoening van Jood en niet‐Jood te verstaan als een integraal onderdeel van Jezus' gebed in Johan‐
nes 17: "... opdat zij allen één zijn". De uitnodigingen tot deelname zijn door het TJC‐II Executive Comité verzonden, nadat per con‐
tinent en regio namen aangedragen mochten worden; op deze manier is gestreefd naar een goede vertegenwoordiging vanuit het 
Joodse en niet‐Joodse deel van het Lichaam van Christus wereldwijd.  
  
Voor Nederland zijn drie kandidaten behorend tot verschillende stromingen binnen het Lichaam van Christus voorgedragen. 

TJC‐II 

Van 11 tot 13 juli vond in Wenen een uniek Theologisch Symposium plaats. Zo'n 100 christelijke theologen 
vanuit heel Europa spraken met Messiasbelijdende Joden over Jezus: is de Messias van Israël nog steeds 

de Messias vóór Israël? 
 
Voor mij werd hier opnieuw pijnlijk voelbaar hoe ver kerk en Israël van elkaar verwijderd zijn geraakt. Eigenlijk zouden Messiasbe‐

lijdende Joden een brug moeten vormen tussen de kerk 
uit de volkeren en het Joodse volk, om hen met Jezus als 
hun Messias bekend te maken. Maar voordat dat kan 
gebeuren is eerst een gesprek van de kerk met Messiaan‐
se Joden zelf nodig. Kunnen zij ‐ als Joden die Jezus willen 
volgen ‐ ten volle deel uitmaken van het lichaam van 
Christus? Dat zou zo moeten zijn, maar de prak jk is nog 
steeds heel anders. Dat is pijnlijk. Toch biedt het ook 
hoop dat deze ontmoe ng plaats kon vinden. Ik zie er 
een teken in dat vooruitwijst naar de dag dat Joden en 
heidenen samen, schouder aan schouder, de HERE aan‐
roepen, zoals Zefanja daarvan profeteert (Zef. 3:9). 

 
Deel van het lichaam van Christus  
'Zolang de beweging van Messiasbelijdende Joden een 
beweging buiten de kerk blij , zal deze niet werkelijk 
"katholiek" zijn, en zolang Messiaanse Joden binnen de 
kerk niet echt als Joden kunnen leven, beantwoordt de 
kerk nog niet werkelijk aan zijn Messiaanse roeping als         
lichaam van Christus in deze wereld', aldus een harten‐

In de collegezaal van de universiteit van Wenen 

Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid 
In gesprek met Messiasbelijdende Joden 

Door Michael Mulder 

 



Pagina 3 

© Stichting Toward Jerusalem Council II 

kreet van de Joodse rooms‐katholieke priester Antoine Lévy. Hier ligt de eerste uitdaging voor de kerk, als het gaat om de belijde‐
nis dat Jezus de Messias van Israël is. Want als dat zo is, hoe is het dan mogelijk dat Messiaanse Joden niet voluit hun Joodse iden‐
teit kunnen beleven binnen de kerk?  

 

Ruimte? 
In de loop van de geschiedenis hee  de kerk een eigen iden teit ontwikkeld, waarbij zij zich hee  afgezet tegen Israël. Zo werd de 
zondag gekozen als rustdag, tegenover de zaterdag, en werden de feesten van Pasen en Pinksteren niet langer gevierd op dezelfde 
datum als het Joodse volk. De eerste christenen hadden er moeite mee dat heidenen niet besneden hoefden te worden, daarom 
moest er een duidelijk besluit over genomen worden dat heidenen niet als Joden hoefden te gaan leven. Maar na een aantal eeu‐
wen was de situa e omgedraaid: de vraag kwam op of 
Joden zich nog wel moesten laten besnijden. De prak jk 
werd dat Joden, als zij Jezus wilden volgen, in feite hun 
hele Jood‐zijn moesten afzweren. Zo ging de kerk zichzelf 
beschouwen als het nieuwe Israël, zonder verbonden‐
heid met het Joodse volk. Messiaanse Joden stellen van‐
daag de vraag of zij ruimte krijgen om ui ng te kunnen 
blijven geven aan hun Jood‐zijn binnen de wereldwijde 
kerk. 'Dit hee  consequen es voor de visie op alle ken‐
merken van de kerk', zo stelde de rooms‐katholieke the‐
oloog Ursula Schuhmacher. 'Dat de kerk één, heilig, ka‐
tholiek (= universeel) en apostolisch is: elk van deze 
kernwoorden vraagt om een nieuwe doordenking door 
de verbondenheid met Israël.' 
Om slechts één voorbeeld te noemen: de éénheid van de 
kerk kan niet echt bestaan, als de onverbreekbare band 
met Israël daar geen deel van uitmaakt. Messiaanse Jo‐
den laten alleen al door hun aanwezigheid zien dat die 
eenheid nog niet ten volle beleefd kan worden, zolang 
zij hun Jood‐zijn ten dele aan de kant moeten ze en om 
echt bij de kerk te horen. 
 

Jezus als Koning der Joden  
Messiaanse Joden kunnen de kerk ook een nieuw perspec ef geven op Jezus zelf. Dat werd onder meer benadrukt door de Messi‐
aans‐Joodse theoloog Mark Kinzer. Hij sprak over 'Jezus, de Koning der Joden'. 'Dat Hij nog steeds Koning van de Joden is, betekent 
dat de kerk via Jezus verbonden is met het Joodse volk, en dat het volk Israël via Jezus verbonden is met de kerk, of men dat nu 
bese  of niet,' zo stelde Kinzer. Wanneer Jezus en zijn boodschap worden losgemaakt van Gods concrete verkiezing van dit ene 
volk, kan de boodschap van de kerk zomaar worden ingevuld met allerlei heidense voorstellingen van God. Aan Israël is de eigen‐
naam van God bekend gemaakt. Israël lee  daar nog steeds mee. Daarom is het zo heilzaam voor de kerk om het gesprek met Isra‐
ël te blijven zoeken, ook voor het eigen nadenken over God en over Jezus als de Messias. 

 

Eenheid in de lofprijzing 
Voordat de vragen die gesteld zijn op de conferen e in de prak jk beantwoord kunnen worden, zal er nog een lange weg te gaan 
zijn. Toch kan de eenheid met Israël, al is die nog niet ten volle zichtbaar, al wel beleefd worden in de lof‐prijzing (vgl. Rom. 15:8‐
11). Dat perspec ef biedt hoop. Het is mooi dat er telkens opnieuw stappen gezet worden om daar meer gestalte aan te geven 

door echt te luisteren naar de diverse stemmen van Messiasbelijdende Joden. Het is nog maar een begin, maar al 
wel een teken dat vooruitwijst naar die dag, dat Joden en heidenen als uit één mond God verheerlijken (Rom. 
15:6).  

Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid (vervolg van pgina2) 
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De deelnemers werden door kardinaal Schönborn ontvangen in het bis-
schoppelijk paleis met rechts een deel van de Nederlandse delegatie 

Dr. M.C . Mulder is o.a. wetenschappelijk medewerker van het CIS  en docent aan  
de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dit ar kel verscheen eerder in het blad Verbonden. 

Deze conferen e was geïni eerd door TJC‐II Europa en in samenwerking met de Katholieke Theologische Universiteit van We‐
nen georganiseerd, onder auspiciën van kardinaal Christoph Schönborn. Vanuit Nederland waren er 11 theologen aanwezig. 
Op de website van TJC‐II staan (en komen) meer verslagen van de deelnemers. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 

De visie van TJC-II 
 Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid 

brengen: Joh. 17 – Werken aan verzoening tussen de christelijke en 
Messiaans-Joodse gemeenschappen. 

 Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem:  Hand. 
15 – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de 
volkeren dat ze Jood moesten worden.  Tijdens een Tweede Vergadering 
van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom 
heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken. 

 Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel:  Rom. 11 – Het werk 
van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-
Joodse bedieningen. 

 De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea:  Zach. 8 – Het 
herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Li-
chaam van de Messias is  de weg voorbereiden voor de terugkeer van 
Jesjoea.  
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Geboren in een Katholiek gezin kwamen mijn ouders al in mijn jonge jaren in aanraking met de Charisma sche Vernieuwing. Op 
de oecumenische conferen es waar wij naar toegingen was Israël aanwezig: een Israëlische vlag, Israëlische dansen. Op de boe‐
kentafel daar heb ik een kleine olij outen Davidsster gekocht, dat jarenlang mijn meest kostbare bezit was. Ik heb daar de liefde 
voor Israël ontvangen. Ook heb ik daar aan de rijkdom van de diversiteit in het Lichaam van Christus mogen proeven en heb ik 
daar een liefde voor de bijbel meegekregen. In de loop der jaren ben ik er achter gekomen, dat de liefde die ik voor Israël had, 
eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk is binnen het Lichaam van Christus. Maar God hee  me al jd plekken gegeven, waar mijn 
liefde voor Israël en mijn kennis over Israël is gegroeid: binnen een Katholieke gemeenschap de geschiedenis en de tradi es van 
Israël, bij een oecumenische groep een begin van het begrijpen van de profe sche roeping en het zien waar God nu mee bezig is 
in Israël.  

In 2004 heb ik voor het eerst gehoord over TJCII. Mijn vader, René Leitner en zijn vrouw Ans waren op de TJCII consulta e in We‐
nen geweest en zijn daar vol vuur van terug gekomen. Ik heb de verhalen gehoord, hun enthousiasme gezien, maar het was ‘het 
ding van mijn vader’ en niet voor mij. En toen hee  Abba, mijn Hemelse Vader, me in 2008 geroepen om naar Israël te gaan voor 
een jaar studie. Ik ben Hebreeuws en de Joodse wortels van ons Christelijk geloof gaan leren. Dat eerste jaar (ik ben uiteindelijk 
meer dan 3 jaar gebleven) woonde ik in het gastenhuis van een klooster in Jeruzalem. Op nog geen 50 meter van mijn bed was 
de kloosterkapel, waar dagelijks de Eucharis e gevierd werd. Maar ik was ook naar Israël gegaan met een lange lijst aan contac‐
ten van mijn vader en Ans. En dit waren bijna allemaal Messiasbelijdende Joden. Door 1 van die contacten ben ik ook aan een 
Messiaanse gemeente verbonden geraakt. En lang voordat mijn Hebreeuws vloeiend was, sprak mijn dwarsfluit het al wel en 
maakte ik deel uit van de lofprijsteams. Dus op shabbat en op maandagavond was ik in de gemeente en op zondag en wanneer 
ik wilde door de week zat ik in de Eucharis eviering. Voor mij was dit een rijk leven, maar ik merkte ook, hoeveel verdeeldheid er 
in het Lichaam van de Messias in Israël heerste. Zelfs binnen de Messiaanse beweging was iedere gemeente eigenlijk een eiland. 
(Heel begrijpelijk, omdat het leven in Israël nog steeds in opbouw en in overlevingsstatus is en er naast je werk, familie en ge‐
meente dus gewoon geen ruimte overblij  voor iets anders…). Toen er dan een aantal jongemannen van mijn gemeente een 
andere gemeente zouden bezoeken, ben ik graag meegegaan. Op de terugweg liepen we er over te praten hoe goed dat was, en 
dat we zoiets vaker zouden moeten doen. Eén van de jongemannen opperde, dat we ook wel eens een kerk konden bezoeken. 
Dus ik zei: “Ja, ook een keer de Katholieke kerk”. De reac e was: “Ja, om te evangeliseren.” Nou begrijp ik deze reac e volko‐
men, want zo voel ik het ook zo’n 90% van de  jd als ik in de Katholieke kerk zit. Maar op dat moment gebeurde er iets anders. 

Op dat moment brak God namelijk mijn hart! Hij brak mijn hart over de gebrokenheid van Zijn hart over de verdeeldheid in het 
Lichaam. En toen wist ik: Ik moet eens naar TJCII gaan. Dat was dus niet door mijn aardse vader, maar door mijn Hemelse Vader! 
Zoals we weten, is Zijn  ming perfect: deze ervaring had ik twee weken voordat de allereerste Now Genera on bijeenkomst van 
TJC‐II plaats zou vinden. En die zou in Israël plaats vinden. Daar ben ik dus naar toe kunnen gaan op uitnodiging van Johannes 
Fichtenbauer (die mij kende doordat ik hem 3 jaar eerder had vertaald. Gods voorbereiding was ook perfect!).  In al die jaren dat 
ik met TJCII heb gewandeld heb ik mogen zien, hoe God soms mensen ‘uit het niets’ lijkt te roepen. Maar meestal zijn er al jaren 
van voorbereiding aan vooraf gegaan en gebruikt God juist onze persoonlijke verhalen voor Zijn werk in TJCII. Zo heb ik in mijn 
leven veel ervaring opgedaan met verootmoediging en verzoening om gebroken rela es te herstellen. Deze 
ervaring helpt mij nu ook in het meewerken aan Gods werk van herstel in de gebroken rela es binnen het 
Lichaam van Zijn Zoon Yeshua. Ik ben heel dankbaar dat ik kan getuigen, dat God alle dingen laat meewerken 
ten goede voor hen die God lie ebben, voor hen namelijk die overeenkoms g Zijn voornemen geroepen zijn 
(Rom 8:28). Alle eer aan onze God, de Heilige van Israël! 

Paula Leitner hee  jaren het voorbidderswerk van TJCII‐Europa geleid en werkt nu als ambassadrice  
voor TJC‐II. Ze is wereldwijd ac ef met name in Israël, het Franssprekende deel en Zuid‐Amerika.  


